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Different FIs in the business 
development cycle

Ca. EUR 20.000
New Hungary Microcredit

Combined Microcredit

EUR 70-80.000
New Szechenyi Credit

New Szechenyi Portfolio Guarantee
New Szechenyi 

Credit Guarantee

EUR 130-160.000 New Szechenyi Venture Capital – Joint Seed

New Hungary SME 
Credit

New Hungary 
Working Capital 

Loan

EUR 1.3-1.4 million
New Hungary Venture Capital – Joint Fund

New Szechenyi Venture Capital – Joint Growth



#ficompass

FEI products

OP FIs Short description Launching the 
program

EDOP, 
CHOP

“New Széchenyi”
Combined Micro Credit 

and Grant

For micro enterprises, for 120 months
Min HUF 1 million, max HUF 20 million (ca min EUR 

3,500, max EUR 70,000)
10% own resources, 45% micro credit, 45% grant

2011

EDOP, 
CHOP

“New Széchenyi”
Credit (previously

Micro Credit)

For micro and small enterprises, for 36/120
month (depending on the type of the credit,

e.g. investment or asset)
Max. HUF 50 million (ca max EUR 175,000)

2007

EDOP, 
CHOP

“New Hungary” Small
and Medium Credit

For small and medium sized enterprises, for
10 years

Min HUF 10 million, max HUF 100 million
(ca min EUR 35,000, max EUR 350,000)

2008
(closed in 2012)

EDOP, 
CHOP

“New Hungary”
Working Capital Loan

For small and medium sized enterprises, for
1-2 years

Min HUF 1 million, max HUF 200 million (ca
min EUR 3,500, max EUR 700,000)

2008
(closed in 2010)

EDOP, 
CHOP Portfolio guarantee Up to 80% 2007

EDOP, 
CHOP Venture capital

Trough venture capital fund management firms, tasked 
with raising a fixed proportion of additional private funding 
to the resources committed by Venture Finance Hungary 
Plc. The abovementioned partners were selected by open 

tender in the second half of 2009.

2009

7 RDOPs Equity fund Venture capital in the regions. 2010



Absorption process of the different Hungarian FIs
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Combined microcredit - project 
structure/financing

Own Resources
min. 10%

Micro-loan
HUF 1-20 million

(EUR 3.300-65.400)
max. 60% of project 

value

Grant
HUF 1-10 million

(EUR 3.300-33.000)
max. 45% of project 

value
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Combined microcredit
grants and loans

Grants Refinanced sources
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EDOP-2.1.1/M CHOP-1.2.1/M
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Microfinance institutions

Financial enterprises

Saving co-operatives / Co-operative saving org.
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Breakdown of the
combined microcredit

beneficiaries

200 million EUR - 9347 projects 



#ficompass

Irregular, if the same eligible expenditure item received an investment 
from a financial engineering instrument and a grant and at least one of 
the following applies:
1. the grant and the investment do not form part of two separate 

operations with separate eligible expenditure,
2. the two forms of support were used to pre-finance or reimburse one 

another;
3. the combination of the two forms of support resulted in an over-

financing of the expenditure item;
4. there are no separate accounts and records for each stream of 

financing for each operation;
5. maximum aid intensity allowed by State aid rules was not 

respected;
6. there is a double financing of the same eligible expenditure. 

Is the combination of FEI 
(loans, guarantees) and 
grants irregular or not?
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2014-20 programming
period

SME

R&D

ICT

Energy

Employment 31

176

95

202

225 TC 3

TC 1

TC 2

TC 4

TC 8

FINANCIAL INSTRUMENT PRIORITY STRUCTURE (DIVIDED
BY THEMATIC OBJECTIVES, BN HUF)

Connecting
EDIOP priorities

1.

2.

3.

4.

5.

4 loan products
7 combined loan products

2 guarantee program
4 venture capital

The following Hungarian OPs
are planning to use FIs:

Economic Development and Innovation OP ERDF
Competitive Central Hungary OP ERDF
Human Development OP ERDF/ESF
Integrated Transport OP ERDF/CF
Rural Development OP EAFRD 


OP_int



						Prioritás		Intézkedés

				GINOP 1		Kis és középvállalkozások versenyképességének javítása		1.Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése

								2.Modern üzleti infrastruktúra megteremtése

								3.Vállalkozások kapacitásbővítését célzó fejlesztések



								4. Vállalkozások hálózatosodásának és nemzetközi piacra jutásának elősegítése

								5.Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program

				GINOP 2		Kutatás, Technológiai fejlesztés és innováció		1.Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése













								2.Stratégiai K+I hálózatok számának növelése 





								3. K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében



				GINOP 3		Infokommunikációs fejlesztések		1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése







								2. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása







								3. Digitális felzárkózás (e-inclusion) és közösségi hozzáférés erősítése

								4. Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés fejlesztése



								5. Az állami célú szélessávú optikai hálózat fejlesztése és NGA hozzáférési hálózat megvalósítása



				GINOP 4		Energia

								1. intézkedés Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energia-hatékonyság növelését célzó fejlesztéseinek támogatása (Épületek energiahatékonysági korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása, Gazdasági-termelési folyamat energiahatékonysági korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása)



				GINOP 5		Foglalkoztatás		1.Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek – foglalkoztathatóságának javítása aktív eszközök segítségével



								2.A társadalmi vállalkozások támogatása és létrehozásuk ösztönzése 

								3.Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai

								4.Az Ifjúsági garancia típusú foglalkoztatási támogatások

								5.Gyakornoki program és vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében

								6.Az Ifjúsági garancia típusú foglalkoztatási támogatások (YEI)

								7. Munkahelyi rugalmasság és 8. A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése



				GINOP 6		Versenyképes munkaerő (Képzés)		1. Alacsony képzettségűekre és közfoglalkoztatottakra fókuszáló célzott képzési, kompetenciafejlesztési programok

								2. Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése

								3. A munkaképes korú, digitálisan írástudatlan népesség digitális alapkompetenciáinak fejlesztése

								4. Munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása

								5. A szakképzés és felnőttképzés minőségének javítása

				GINOP 7		Turizmus		1. Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása turisztikai attrakcióként



				GINOP 8		Pénzügyi eszközök		1. Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása a KFI területén (BP1b)



								2. Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az IKT szektorban (szélessáv, BP2a)

								3. intézkedés Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az IKT szektorban (IKT termékek, e-kereskedelem BP2b)

								4. intézkedés Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása (BP3c)

								5. intézkedés Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az energetika területén (BP4b)

								6. intézkedés Intelligens energiahasználat (BP4c)

								7. intézkedés Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása foglalkoztatási céllal (BP8b)





GINOP



						Prioritási tengely		Név		Mrd Ft (EU, hazai nélkül) 		Arány (%)

						GINOP 1		Kis és középvállalkozások versenyképességének javítása		416.98		17.50%

						GINOP 2		Kutatás, Technológiai fejlesztés és Innováció		444.83		18.70%

						GINOP 3		Infokommunikációs fejlesztések		119.88		5.00%

						GINOP 4		Energia		59.45		2.50%

						GINOP 5		Foglalkoztatás 		438.3		18.40%

						GINOP 6		Versenyképes munkaerő		115.25		4.80%

						GINOP 7		Turizmus		95.03		4.00%

						GINOP 8		Pénzügyi eszközök		693.15		29.10%

						összesen				2382.87		100.00%

								EDIOP 1-7 priority		1689.72		71%

								Financial Instruments (EDIOP 8)		693.15		29%

										2382.87



GINOP 1	GINOP 2	GINOP 3	GINOP 4	GINOP 5	GINOP 6	GINOP 7	GINOP 8	0.17499999999999999	0.187	0.05	2.5000000000000001E-2	0.184	4.8000000000000001E-2	0.04	0.29099999999999998	Financial Instruments sources in EDIOP

Financial Instruments sources in EDIOP	EDIOP 1-7 priority	Financial Instruments (EDIOP 8)	0.70911128177365945	0.29088871822634049	

TC_keret

						225		31

						202		176

						95		95

						176		202

						31		225





31	176	95	202	225	

Tcforrás_felh

				GINOP		TC		keretösszeg		2016-os kiírás												Táblához						mínusz

						1		192.2		101				8		29.6		15				8		15		29.63		14.63

						2		90.7		80.7				4		167.1		164.19				4		164.19		167.09		2.90

						3		213.5		175				3		213.5		175				3		175		213.52		38.52

						4		167.1		164.19				2		90.7		80.7				2		80.7		90.71		10.01

						8		29.6		15				1		192.2		101				1		101		192.19		91.19

								693.1		535.89

								77%														Táblához-ez a jó

																						8		15		14.63

																						4		164.19		2.90

																						3		175		38.52

																						2		80.7		10.01

																						1		101		91.19





15	164.19	175	80.7	101	14.627453261000003	2.9032647013000314	38.524102010800021	10.011781088599989	91.191680793700016	

kimutatás

		Sorcímkék		Összeg / Felhívás keretösszege

		1		101

		2		80.7

		3		175

		4		164.19

		8		15

		Végösszeg		535.89





ÉFK

		1		Felhívás azonosító jele		Felhívás neve		Felhívás keretösszege		Kapcsolódó felhívás azonosító jele		Kapcsolódó felhívás keretösszege		Felhívás meghirdetésének módja		Felhívás meghirdetésének tervezett ideje		tc		termék

		2		GINOP-8.1.1-16		Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel		26		-		-		alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként		2016. március		1		1

		3		GINOP-8.1.2-16		K+F+I viszontgarancia program		10		-		-		pénzügyi közvetítők kiválasztása		2016. augusztus		1		2

		4		GINOP-8.1.3/A-16		Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram		30		-		-		pénzügyi közvetítők kiválasztása		2016. szeptember		1		3

		5		GINOP-8.1.3/B-16		Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram		35		-		-		pénzügyi közvetítők kiválasztása		2016. szeptember		1		3

		6		GINOP-8.2.1-3.4.1-15		Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel		45.6		GINOP-3.4.1-15		68		alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként		Meghirdetve 2015. szeptemberben		2		4

		7		GINOP-8.2.3-16		Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez – kockázati tőke		5.1		-		-		pénzügyi közvetítők kiválasztása		2016. szeptember		2		3

		8		GINOP-8.2.4-16 		Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel		30		GINOP-3.1.2-16		17.85		alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként		2016. július		2		4

		9		GINOP-8.3.1-16		Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel		44		-		-		alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként		2016. március		3		1

		10		GINOP-8.3.2-16		KKV Versenyképesség viszontgarancia program		10		-		-		pénzügyi közvetítők kiválasztása		2016. augusztus		3		2

		11		GINOP-8.3.3-16		KKV Versenyképesség kockázati tőkeprogram		21		-		-		pénzügyi közvetítők kiválasztása		2016. szeptember		3		3

		12		GINOP-8.3.4-1.2.3-16		Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel		75		GINOP-1.2.3-16		37.5		alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként		2016. július		3		4

		13		GINOP-8.3.4-1.2.6-16		Élelmiszeripari középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel		25		GINOP-1.2.6-16		22		alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként		2016. július		3		4

		14		GINOP-8.5.4-4.1.1-16		Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az energetika területén kombinált hitel		30.35		GINOP-4.1.1-16		59.45		alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként		2016. július		4		4

		15		GINOP-8.6.4-16		Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel		103.19		-		-		alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként		2016. augusztus		4		1

		16		GINOP-8.6.4-16 		Távhő-szektor energetikai korszerűsítése és  helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével		19.99		KEHOP-5.3.3-16		26.47		alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként		2016. június		4		4

		17		GINOP-8.6.4-16-KEHOP-5.1.2-16		Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése pénzügyi eszközök révén		10.66		KEHOP-5.1.2-16		18.97		alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként		2016. június		4		4

		18		GINOP-8.8.1-16		Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel		15		-		-		alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként		2016. szeptember		8		1









Munka8

				Product		 Number of cases		Bn HUF				Product		 Number of cases		Bn HUF

				Combined microcredit		9348		62.3				Combined microcredit		9348		62.3

				Loan		7791		13.25				Loan		7791		13.25

				Garantee		1760		55.3				Garantee		1760		55.3

				Venture capital		272		108.4				Venture capital		272		108.4

				SUM		15357		208.51				SUM		15357		208.51

				OP		bn HUF				million EUR

				EDIOP total		2382.8717143574		7,684,204,174.00		7,684.20

				FI sources		693.1482818554		2,235,241,154.00		2,235.24

										- 0

						bn HUF				million EUR

				CCHOP total		143.7944364339		463,703,439.00		463.70

				FI sources		15.045		48,516,607.55		48.52





Munka9

				OP		bn HUF		million EUR				OP		bn HUF		million EUR

				EDIOP total		2382.87		7684.20				EDIOP total		2382.9		7684.2

				FI sources		693.15		2235.24				FI sources		693.1		2235.2

								0

				OP		bn HUF		million EUR				OP		bn HUF		million EUR

				CCHOP total		143.79		463.70				CCHOP total		143.8		463.7		415.186831454		90%

				FI sources		15.05		48.52				FI sources		15.0		48.5		48.516607546		10%





0.89537147352070223	0.10462852647929773	

Munka1



						Number of agreements concluded with financial intermediaries										Type of products														Financial intermediaries				Venture Capital Fund Managers		Commercial banks		Financial enterprises		Saving co-operatives / Co-operative saving org.		Microfinance institutions / enterprise agencies 		Total

				Financial intermediaries		Dec. 		Dec.		Dec.		Dec.		Dec.		Loan		Combined microcredit		Guarantee		Venture capital						Number of agreements concluded with financial intermediaries		Dec. 		2011		8		99		53		76		35		271

						2011		2012		2013		2014		2015																Dec.		2012		18		116		76		111		35		356

				Venture Capital Fund Managers		8		18		27		28		29		-		-		-		X								Dec.		2013		27		119		94		134		35		409

				Commercial banks		99		116		119		120		120		X		-		X		-								Dec.		2014		28		120		97		134		35		414

				Financial enterprises		53		76		94		97		97		X		X		-		-								Dec.		2015		29		120		97		134		35		415

				Saving co-operatives / Co-operative saving org.		76		111		134		134		134		X		X		-		-						Type of products		Loan				-		X		X		X		X

				Microfinance institutions / enterprise agencies 		35		35		35		35		35		X		X		-		-								Combined microcredit				-		-		X		X		X

				Total		271		356		409		414		415																Guarantee				-		X		-		-		-

																														Venture capital				X		-		-		-		-







Munka2



				Thematic Objective		Loan		Combined microloan product  (bn HUF)		Guarantee		Venture capital		Sum						Thematic Objective/ FI products		R&D support		ICT support		SME support		Low-carbon energy		Employment support		Release dates

						(bn HUF)				(bn HUF)		(bn HUF)								Loan (bn HUF)		26		45.6		44		103.19		15		March (2), July, Aug, Sept 2016

				R&D support		26		-		10		65		101						Combined microloan product  (bn HUF)		-		30		100		61				July 2016

				ICT support		45.6		30		-		5.1		80.7						Guarantee (bn HUF)		10		-		10		-				Aug 2016

				SME support		44		100		10		21		175						Venture capital (bn HUF)		65		5.1		21		-				Sept 2016

				Low-carbon energy		103.19		61		-		-		164.19						Sum		101		80.7		175		164.19		15

				Employment support		15								15

				Sum		233.79		191		20		91.1		535.89





Munka3

								OP		ESI fund

								Economic Development and Innovation OP		ERDF

								Competitive Central Hungary OP		ERDF

								Human Development OP		ERDF/ESF

								Integrated Transport OP		ERDF/CF

								Rural Development OP		EAFRD 







Conclusions
• Wider possibilities of financial instruments
• Positive experiences of the combined products
• According to regulation combination with grant is 

possible, BUT restrictive COM interpretation

2007-2013

Short and limited rules 
and few guidance

Free rein to Member
States to explore

2014-2020

More sophisticated 
regulation with several 

guidance

Rules are not in line with 
MS practices
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GIMTyfxSGT7vJM&tbnid=6Z-qFRUiBX9S1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.joemartinfitness.com/2012/10/03/my-challenge-to-all-women-this-month/&ei=4Y5AUcK0IIjWPMDKgGA&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNEKpOC5p9VfqrTxEnipMpxvXmj8zw&ust=1363270688958673
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